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 ِبسِم َرب الَمهدی
ذی َیمأل الله ِبِه ااَلرَض ِقسطًا َو َعداًل َکما ُمِلَئت ُظلمًا َو َجوراً   َالَّ

 

قدرم. از  یمقام، دوستان و سروران عال یهمه بزرگواران و خدمتگزاران عال زمیدارم خدمت همه سروران عز کیعرض ادب و احترام و تبر

شما   یاز شما تشکر کنم. واقعاً خاک پا  دیچطور از ابراز لطف شما و اظهار محبتتان با  دانم  یشما واقعاً سپاسگزارم. نمابراز محبت و لطف  

خالصانه   یها  ی همه خدمتگزار  نی ا  یبدهد. خدا به همه شما برا  رتانی. خدا خدیو خوب و گل هست  دیکش  ی . آنقدر شما زحمت ممیهست

که عرض کنم خدمت تک تک شما به خاطر دست  دانمیشعر م نیخودم را مصداق ا قتاًیعطا کند. حق شتریو قدرت ب رویو مهم شما ن

 که: یو پابوس یبوس

 تو باشد یسگ کو یکو خاک کف پا/       ینگار یسگ کو یخاک کف پا من

 

عجل اهلل تعالی فرجه متعال را شکرگزارم. از امام زمان  یبابت خدا نیا من که در خدمت شما باشم و هستم. و از یاست برا یافتخار واقعاً

هستم. از همه  شانیسپاسگزارم و ممنون ا م،یبشو شیخاک پا یفدا م،یبشو شیفدا م،یبگرد شانیمهربانم که همه دور ا ی، باباالشریف

کارگزاران محترم را  کیکایو ارجمند ممنون و سپاسگزار هستم و دست  فیشر اریبس اریکانال بس نی و کارگزاران ا زرگوارانو ب دیاسات

 اینقاط دن یکه در اقص مینیب یم ،میکن یم یو بررس دیآ یمن م یبرا یمختلف یها امیفرصت مغتنم را فراهم کردند. پ  نیکه ا بوسمیم

، خدا شمابه حال  خورم یغبطه م قتاًیو حق کنند یحد با محبت و با قدرت کار م نیدوستانم تا ا زمان،یعزو از گوشه و کنار کشور 

 نکه ی. من به واسطه اکنم یم یعذرخواه ،دمیدر محضر مبارک شما رس ریامشب با تأخ نکهی. از ادیباش روزیبدهد و موفق و پ  رتانیخ

و  کنم یم یشد. عذرخواه رید یکم ،را مجبور شدم آنجا بمانم یاقهیدق ۱۶ ای۱۵نشد و  امتم میداشتم و متأسفانه آنجا سر تا یا برنامه

 ی. به سرعت سر طرح مکنم یم ی. عذرخواهدیآمد و من واقعًا شرمنده هستم. حالل کن شیپ  یارتباط معطل یهم برا یا قهیچند دق

 در خدمت شما خواهم بود. شتریباز ب یبعد یها تکوتاه مزاحم هستم. ان شاءاهلل فرص یلیامشب خ کنم ی. عرض ممیرو

 .یعل ایقربان همه 

 

 مقدمه*  

بود( خدمتتان عرض کرده بودم. ما امسال از  یتیدر چه موقع دانم یسال گذشته )نم کیبار در  کیآن را  کنم یبود که فکر م یطرح

رقم خورد و مردم استقبال  یندیخوشا یلیو اتفاق خ میکار کرد نیا یدر سال گذشته مفصل رو نطوریو هم ریغد یها شروع جشن

 .میداشته باش ییطرح گفتگو نیا در رابطه بادادند که  شنهادیپ  زمیعز ورانکردند. لذا سر یخوب یلیخ

 

در  ،میکن یکه م یکار . ما در جشن هرمی شوند لیمختلف تشک یآدم ها زیمختلف و ن یقشرهااز ما  نِیمخاطب ،دیدان یکه م همانطور

 امبریو گوش کردن به حرف پ   علیه السالم  نیرالمؤمنیبا ام  عتیب  یفضا  نییمباهله، تب  نییتب  ر،یغد  نییتب  ر،یغد  نیو وز  فیپرزنت خطبه شر

 .میفکر و کار کن ،کند یمرتبط م گرید یهاه با برنام که ما را ییها حلقه باید روی همواره یهست ول نهایا همه، علیه و آله و سلمصلی اهلل 

اوج برسد   کیکه آنها را پالن به پالن به هم برساند و به   میداشته باش  یا  حلقه  دیبا  یعنی.  ستیما به هم متصل ن  یها  جشن  یبرنامه ها

 دیداشته باشند. ما با یکنند و حال خوب دایپ  یمعنو یکه مردم استفاده کنند و لذت ببرند و اتصال بشود جشن انینقطه پامثالً  اوجو آن 

همه  ؟ییرایپذ میبرو ،میجمع کن یاز سخنران ،یبه سخنران میبه تئاتر، از تئاتر برس میاز سرود برس ی. چطورمیها کار کن حلقه نیا یرو

صحبت را   نیدوست دارم که ا  یلیخدا خ  دیان شاءاهلل و به ام  یهستند. در فرصت بعد یمهم  موارد یلیحلقه ها خ  نی. امید فکر کنیرا با

 .میوصل کن یکدیگردو را به  نیا یکه چطور  میداشته باش گریگفتگو را با همد نیو ا میداشته باش گریبا همد

 

و حضرت   علیه السالم  نیرالمؤمنی. چون مدام صحبت اممیمرتبط کن  علیه السالمامام زمان    نیرا به وجود نازن  ریغد  میتوان  یسخت م  یلیاالن خ

کار  یلیکه خ میکن یو فکر م مییگو یم ای میخوان یرا م ریخطبه غد ۸که قسمت  میگرفت ادیاست. ما فقط  صلی اهلل علیه و آله و سلمرسول 
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اصال  د،یهست یچون کامال جمع حرفه ا کنم، یهم خوب است. با شما که صحبت م یلی. البته خوب است. خمیده یانجام م یزمان ماما

که  یا یکار معنو ،یو کار حرفه ا یکار مذهب می گویم .نکرده تخطئه کنم یخدا مهخوا یباالست که نم نقدریاستانداردها و سطح ها ا

اش،  قهیدق ۱۰ قه،یدق ۵ ی. رومیکن یاش هدف گذار قهیدق قهیدق یرو و  مین فکر کناجشنم قهیدق قهیدق یرو دیبا ،می دهیمما انجام 

 ،یزنیم راحرف  نیا ؟یچه کار یبرا ،را می گوییجمله  نیآقا ا بگوییم. میکن یجمله جمله اش هدف گذار ی. برامیکن یهدف گذار

 ؟چیست حرف  نیمنظورت از ا ؟یچه مخاطب یبرا ؟یچه منظور یبرا

 ن ی شود که ما را به در سرزم یپل رمانیجشن غد میقصد دار مییگو یم ست؟یمنظورمان چحاال . دیداشته باشتا اینجا این مورد را  خب،

ممکن  م،یکن ادهیپ  راطرح  نیا میبتوان اگر می. ما گفتمیبکن دیچه با مینی. ببمیداشته باش تیو مهدو تیبرساند و اتصال به معنو یمهدو

 .دی. راجع به آن نظر بدهدی. شما نقد کنمیکن دایهدف دست پ  نیم به اینابتو است

 

 مانیطرح پ  حیتوض*  

همان  ،نبود طشیبهتر است و اگر شرا ،عوض شود یاگر مجر. میکن یم یا قهیدق ۱۰تا  ۵ یانیم ییرایپذ کیمثال  ،یاز سخنران بعد

 یدیمردم حس جد  ،نباشد  یکی  مانیبرنامه پ   یجشن با مجر  نیروت  ی. به هر حال اگر مجرکند  یطرح را اجرا م  نیجشن ا  نیروت  یمجر

 .ردی. بتواند جو جشن را در دستش بگداشته باشد ییباال تیمعنوهم نباشد و  خستهکه  یتر یقو ی. مجرکنند یم دایپ 

 

. روز عهد است. روز توافق و قرارداد است. است  مانیروز پ   ،ریروز غد  مییگو  یم.  میدار  ییصحبت ها  مانیراجع به عهد و پ   :اول  پالن     

 دیبا د،یو قبول کرد دیکردم و شما شناخت یحاال که من معرف :ندیگو یبه مردم م صلی اهلل علیه و آله و سلماکرم  امبریکه پ  نیچرا؟ به خاطر ا

 شانی. و بعد از اعلیه السالم یامام مجتب علیه السالم، نیرالمؤمنی. بعد از امعلیه السالم نیرالمؤمنیبا ام ؟ی. با چه کسدیببند مانید و پ یکن عتیب

و مردم  دهیسه روز طول کش ،با مردم بوده عتی. چون آن روز، روز بعلیه السالمتا امام زمان  نطوریو هم علیه السالم نیحضرت اباعبداهلل الحس

داشت. پس اساسا روز  تیاهم نقدریا یریگ مانیعهد و پ  نیکردند. ا عتینفر به نفر، دست به دست ب اتراق کردند و تک به تک، وزسه ر

گرفتن و عهد بستن بوده است. پس ما  مانیپ  قسمت سوم غدیر در واقع. عتیو ب مانیو پ  تیتثب ،یو عهد است. معرف مانیروز پ  ریغد

بعد از  شانیو خالفت ا ینیو اعالم جانش علیه السالم نیرالمؤمنیام لیفضا انیو اعتقادات، بعد ب دیتوح انیب ولا :میکن یهم سه قسمت م

. پس پالن صلی اهلل علیه و آله و سلماکرم    امبریبالفصل پ   نیبا جانش  ر،یغد  ریام  نیبا ا  مانیو پ   عتیو بعد از آن هم ب  ،صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریپ 

 .عتشیو ب مانیو بحث پ  ریغد یبررسما شد  لاو

 .میهست یکس مانیدر عهد و پ  م،یکن یم یکه زندگ یدر جامعه ا ا،یدن نی! خانمها! همه ما در اانیآقا: مییگو یمپالن دوم  در    

امامانشان  مانیدر عهد و پ  انیعیش .امام زمانشان هستند مانیمنتظران در عهد و پ  .متعال هستند یبا خدا مانیعهد و پ ان در مؤمن

پدر و فرزند و مادر و فرزند  یحت .هستند گریهمد مانیزن و شوهر در عهد و پ  .هاشان هستند یمفت مانیو پ  داهل سنت در عه .هستند

شان را مستدام و مستمر کند و همه پدر و  هیکه زنده اند، سا ییهم هستند. )خدا ان شاءاهلل همه پدر و مادرها مانیهم در عهد و پ 

خداوند همه  رمدوایبهره مند کند. ام لتیسفره با فض نیرا امشب از ا ریحق نیکه به رحمت خدا رفته اند، از جمله مادر خود ا ییمادرها

جر، کارمند و أ جر و مستؤ. مما عهد و قرار و قول و قرارداد و توافق هست یدر همه شئون زندگرحمت واسعه اش کند(. خالصه  قیرا غر

و  میکه آزادِ آزاد هست  مییبگو میتوان یدر عهد هستند. پس اصال نم نهایا همه ... و رپدر و مادر، همسر و شوه و کارفرما، مانکاریپ  ر،یمد

ندارد، آن  یبه گردن کس یحق چی. هستیکس نچیه مانیدر پ  ست،یکس نچیبند ه نفر در عالم خلقت در کی. میستیکس نچیدر بند ه

 شانیاست. فقط ا عجل اهلل تعالی فرجه الشریفآن هم صاحب الزمان  .با خدا است مانشیفقط عهد و پ  .متعال است یبا خدا عتشیهم فقط ب

باز کردم، الزم  یلیپالن را خ نیرا باز کردم، ا نیهستند. البته من ا مانیمردم همه در عهد و پ  اساساً میبه شما بگو خواهم یهستند. م

 .دیو به مردم ارائه ده دیمن بردار یها . فقط نکته الزم را از حرفدییقدر مبسوط به مردم بگو نیشما ا ستین

خوب  یلیآدم خ میبخواه م،یباش دهیانسان برگز کی میبخواه م،یانجام ده یخوب یلیکار خ میاگر بخواه مییگو یم پالن سوم در    

. هرکس خوش قول است، هرکس باوفا است، هرکس به یباشد و چه مدن ی. چه فطرمیعهدها داشته باش نیبه ا یوفا دیبا م،یباش
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 قطعا آدم ،رود ینم شیامضا ،سرش برود ،کند یهرکس امضا م ستد،یا یحرفش م یپا ،زند یم رفاست، هرکس ح بندیقراردادش پا

 است. قبول؟ لتیفض کی ییو باوفا یرا دوست دارند. اصال خوش قول نهایگونه انسان ها نمونه هستند. همه انیاست. ا یخوب یلیخ

. االن میا دهیرا شن ریغد یچرا؟ چون ماجرا م،یعمالً حاضر بود ریغددر  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریما با پ  مییگو یم پالن چهار در    

 نیا یعنی. دیا حضور داشته یافتاده است؟ پس به نوع  یچه اتفاقات دیدیشن گر؟ید دیدی. شندندیما شن مهمانانهم مردم، مخاطبان ما، 

 صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریکه پ  یقول و قرار نیکه انجام شد و ا یفعل و انفعاالت نیاز ا دیا . شما آگاه شدهاست دهیبه شما رس امیپ 

 صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریبه حرف پ  میخواه ی. ممینبند ای میبند مانیپ  میخواهی. حال ممیادهی. شنمیحاضر یفرمودند. ما عمالً به نوع 

 یامبریپ   ،یبا رحم و شفقت و عطوفت  نیبه ا  امبرِیپ   ،یخوب  نیبه ا  امبرِیپ  مییگو  ی. اما مستیدر صدد اجبار ن  ی. کسمینده  ای  میگوش بده

 یکه م یعطر یاند، چرا؟ چون بو رد شده نجایاز ا صلی اهلل علیه و آله و سلمحتما رسول اهلل  گفتند یم ،گذشتند یم یااز کوچه یکه وقت

خوشبو، خوشرو، خوشخو بودند.  قدرنیا !به به .است صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریعطر پ  یبو .است اهلل علیه و آله و سلمصلی  امبریتن پ  یبو ،دیآ

 ست، ین یآوردن یآدم، ما را امت او قرار داده و شکرش اصال به جا اردیلیم ۷ نیرا که خدا لطف کرده از ب ینینازن نیبه ا امبرِیپ  نیخوب ا

ِغ اْلحاِضُر  که فرمودند  یابالغ  یخواه ی. مهگوش ند یخواه یگوش بده، م صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریبه حرف پ  یخواه یحاال م ْلُیَبِلِّ
َ
ف

 مانیپ  علیه السالم نیرالمؤمنیبا ام یخواه یو م ینرسان. اگر دوست داشت یخواه یبرسان، م گرانیابالغ را به د یخواه یم اْلغاِئَب 

صلی اهلل  رسول اهلل ایکردم.  گوشمن به حرف شما  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  ی. امیو بگو آقا ما با شما هست اوریدستت را باال ب ،یببندد

شما هستم.  یمن غالم شما هستم، من خاک پا علیه السالم یعل ای ؟علیه السالم نیرالمؤمنیکنم؟ آقا ام عتیب دیبا یچشم. با ک علیه و آله و سلم

 نی. ع میدیرس رید ی. منتها ما کممیببند مانیپ  میتوان یما هم م ،میببند مانیپ  می. اگر بخواهمیهست علیه السالم نیرالمؤمنیما با ام ؛بله

که  یتر هستند به ما برسند، کسان که عقب یکسان .دیستیفرمودند با صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریکه از قافله عقب مانده بودند، پ  یکسان

 السالم علیه    نیرالمؤمنیهم با ام  نیشیپ   امبرانیپ   ییکه گو  مییبگو  م،یرا به کار ببر  لیفقط تمث  م،یاگر مثال بزن  ییبرگردند. گو  ،اند  رفته  شیپ 

. میکن عتیب دیبا ،میزمان هست دگانیرس ریما هم که د .اند ردهک عتیب علیه السالم یعل تیبه وال صلی اهلل علیه و آله و سلم و با آقا رسول اهلل

بازش کنم.   خواهم  ینم  ست،یجالب است. حاال فرصت ن  یلیاست. خ  بیباشند. عج  علیه السالمطالب  یابن اب  یعل  تیحول محور وال  دیهمه با

مان . دستمیکن  یم عتیما هم با شما ب  .شوم  تانیفدا  ،تان شوم  قربان صلی اهلل علیه و آله و سلم  رسول اهلل  ای مییگوی. ما ممیدیرس  رید یما کم

 .میهست علیه السالم یما با عل ،علیه السالم یعل ای باال،

رسول  ایاست؟  یخم چه کس ریو حاضر غد یخم، امام ح ریغد دار راثیخم، م ریماندگار غد ادگاری ،ریوارث غداما االن  :پنج  پالن    

 صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریاند؟ پ  را در کوفه به شهادت رسانده علیه السالم نیرالمؤمنیکه ام ستیامروز ما چ فیتکل صلی اهلل علیه و آله و سلماهلل 

 بخش  به توجه با ... است و دیها نزد اوست، هم او که رش نام من است، هم او که همه دانشمکه ه ایکه فرزندم، خاتم اوص ندیفرما یم

و  عتیب دیخواه یاگر م ؛مردم ی. ااست علیه السالم بن الحسن ةحج ،شما ریغد ریامو حاضر شماست و  یاو امام ح ر،غدی خطبه هشتم

خم فرمود که او  ریدر غد صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریکه پ  دیببند یبا کس دیدرست و مستحکم باشد، عهدتان را با ریشما در غد مانیپ 

که دولت او در همه عالم  اوست .ها نزد اوست است که همه دانش یمن است. او کس  دار راث یاست. او وارث و م علیه السالم یفرزندم مهد

از دوستان آن   یکیوجود دارد که    ییبایز  اریبس یتابلو. میکن عتیب  علیه السالم  بن الحسن ةحجبا   دبای  پس ...  خواهد شد، اوست که  ریفراگ

 بن الحسن ةحجو  علیه السالم نیرالمؤمنی، امصلی اهلل علیه و آله و سلم امبریاست و اسم پ  شدهدر آن نوشته  ر یو همه خطبه غد است دهیرا کش

 ی چه رسم  علیه السالمبا امام زمان    عتیب  یما امروز برا  مییگو  یو م  میکن  یم  ییحضار رونما  یمشابه آن را برا  ای بلوتا نیرا دارد. ا  علیه السالم

و  مانیامروزه نماد عهد و پ  م؟یکن عتیب شانیو با ا میریکجاست که ما بگ علیه السالمدست امام زمان  م؟یکن عتیب دیو چگونه با میدار

از تابلو که همه خطبه   یی. پس از رونمامیا و توافق کرده میقبول دار یعنی ،میکن یرا امضا م یزیچ ی. وقتستا امضا توافق و قرارداد،

به   میتا بتوان  میکن  یامضا م  ر،یوارث غد  ،علیه السالمبا امام زمان    مانیخطبه را به عنوان عهد و پ  نیکه ا  مییگو  یدر آن وجود دارد، م  ریغد

طرف  .است و مشخص است شده یمعرف ،. چون او که طرف اول قرارداد استمیا که آقا جان ما امضا کرده مییبگو علیه السالمامام زمان 

ببندد، با  مانیکند و پ  عتیب علیه السالمبا امام زمان  ریدارد در روز غد لیتما یهرکس مییگو ی. ممیکن یکه تابلو را امضا م میدوم ما هست

استفاده کرد و  یصوت یها و افکت رصدایاز ز توانیکار را انجام دهد. م نیاست، ا آن نقش بسته یرو ریتابلو که خطبه غد نیا یامضا

فرستاد.  تیجمع انیبه م ایسن قرار داد تا همه امضا کنند  یتابلو را رو توان یباشد. م بایز دیتابلو با .کرد یکرد و فضاساز جادیا جانیه
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 دیشود که با  یادآوریشود و   دهیپرس  یکار هم از و نیا  لیکرد تا تابلو را امضا کند و دل  انتخاب  تیاز جمع  یندگینفر به نما  کی  توان  یم

صاحب   ای  مییگو  یو م  میبند  ی. عهد ممیفکر کن  ،میبند  یم  مانیکه با او پ   یو به کس  میبند  یکه م  یمانیو به پ   میبه عهد داشته باش  یوفا

 ،که امضا کند  ی. هر کسدیصاحب الزمان! شما هم به من کمک کن  ای.  مانم یعهدم م  یپا  ،فتدیکه ب  یالزمان! من با شما هستم و هر اتفاق

 .شود یم علیه السالمامام زمان  یبا وفا ارانیاز 

 مییگو  یم  ،کنند  یسن امضا م  یرو  می آیند  یسه نفر  ای. اگر مردم دو  و امضا کند دیایسن ب  یرو  میخواه  یم  ،دارد  لیکه تما  یهرکس  از

 یلیخ ،دیهم که دار یوکال و صدا و سرود شوند. آن ی. مردم کم کم بلند مشود یم یغلغله ا کیسن.  یرو دیایب ،دوست داشت یهرک

 .کند یحال و هوا کمک م نیبه ا

 

نفر مهمان  ۱۰۰ دیکنند. مثال فرض کن یو امضا م ندیآ ی. آنها مدیمردم قرار ده اریو در اخت دیریبگ CD کیماژ ایخودکار عدد  ۵ – 4

صلی اهلل علیه و اکرم  امبریبه آستان مقدس پ  هی، هدعلیه السالم به صاحب الزمان هیشود هد یتابلو م کیکنند.  ینفر از آنها امضا م ۶۰،دیدار

شما به ما  امیپ  م،یکرد افتیشما را در غامیپ  م،یدیشما را شن ی. اما صدارسیدیم ریبه غد رید یما کم ،رسول اهلل ای مییبگوکه  آله و سلم

 .دیرس

 یبر سر هر راو  رااهلل رحمت واسعه اش  ء. از آن اول تا آخرشان. خدا ان شارا به ما رساندند  غامیپ   نیکه ا  یکسان آنرحمت کند همه    خدا

رسول   ایکه شما    میدیآنها فهم  یرسان  امیبباراند. ما به لطف پ   ،میحاضر شد  ریو در غد  میدیها را به ما رساندند و ما فهمنیکه ا  ریغد  ثیحد

 ما. یهم امضا نی. امیکرد عتی. ما هم با شما بدیآورد مانیرا برا غامیپ  نیا ،خدا

در راهروی ا دم در خروجی یا ریمان تابلوها ،میرا انجام داد یانیبرنامه پا ،رونیروند ب یم مهمانانکه  یبعد زمان ،همه که امضا کردند بعد

 .تا مردم به هنگام خروج مشاهده کنند میگذار یم خروجی

 یپرچم کوچک  کی  ایتابلو    کیمان.  مانیعهد و پ نرود و فراموش نشود    ادتانی  یکنم! ول  یم  ی! شرمنده! عذر خواهدیخانم ها ببخش  و  نایآقا

 ما نمک  نمک خوردن و نمکدان شکستن نیستیم.ما اهل  .میکن یکه ما عهدمان را فراموش نم میکن ینصب م یخروج فقط سردر

 ثر است.ؤم یلیخ پروسه نیکار و ا نی. امیکن یفراموش نم علیه السالم اهلل به مدد خود صاحب الزمانءما ان شا م،یشناس حقما  م،یشناس

. در دیارگذب امیپ  نیدر خصوص هم دیده یکه به مردم م ییادبودهای. دیحوزه اختصاص ده نیرا به ا تانیادبودهای دیتوان یوقت م آن

 د، یریجشن بگ  دیخواه  یهر دفعه که م  ،پیامک می دهید  به آنان. هر دفعه که  شود  ی. آن وقت فوق العاده مدیشعار بگذار  نیارتباط با هم

مناسبت ها  ریهم در محرم و صفر و در سا دیگرماه  کی؟ فراموش نکرده ایداز پیمانتان که . میها هست یریکه ما همان غد دییگو یم

 .میفرست یآنها م یبرا یادآوریرا جهت  امیپ  نیمرتب ا

 

حرف را در جوامع   نیا  .دییحرف را بگو  نیبعد ا  ،تان اهلش باشند. اگر اهلش بودند  نیمخاطب  دیبا  ،میگو  یرا که م  یحرف  نیا  آخر:  حرف

ها نیا ی. وقتدییها بودند بگو مؤمن، اگر ها بودند یتأ یها بودند، اگر همه جمع ه یحرف را اگر خودمان نی. ادییبه عامه مردم نگو ،یعموم

 ن یادم اریو در اخت کنم یشما فروارد م یمتن دارم. آن متنها را برا یسر کیمن  ،تمام شد سن و امضا کردند و نوشتند و یآمدند باال

خوب هم هست که همه شما به  یوکال ها و سرودها یسر کی. بدهد دهیبه شما ا دیبگذارد. شا ارتانیدهم تا در اخت یمحترم قرار م

 .دیحمدهلل دار

 مانینکند. چقدر مردانه پ ! خانم ها! دستتان درد نای: آقامییبگو میتوان یم ،بود یاگر جمع خودمان ،مردم امضا کردند و تمام شد یوقت

 نیکه ا میدهد. واقعا ممنون رتانیبود. همه از عمق دل برخاسته بود. خدا خ  یعال یلیخ یتان. دل نوشته هادیامضا کرد بای. چقدر زدیبست

رسد به دست خود صاحب  یاهلل مءدست به دست تا ان شا نه،یبه س نهیماند. نسل به نسل، س یتابلو امانت م نی. ادیکرد اتابلو را امض

تابلو را امانت   نیا  ،مان ظهور خواهد کردیو موال  شود  یرها م  بتیکه پدرمان از زندان غ   میدار  مانیو ا  میدان  ی. ما چون معلیه السالم  الزمان

 .برسد علیه السالم لزمانتا به دست خود صاحب ا میدار ینگه م

به  یروز کیاهلل ءهمه امضاها ان شا ،دیکه امضا کرد ینوشته ا نیا ،یفاطمه خانم موسو ،یاحمد درضایحم ،یفارس نیمحمد حس مثال

. دیکنندگان قرار گرفت عتیداران و ب مانیخواهد بود. شما در زمره پ  یروز قشنگ ،و آن روز دیخواهد رس علیه السالمصاحب الزمان  دست

عذر   یلی! خایب  هزار امضا جمع شد که ارباب  ۱۲  علیه السالم  نیابا عبداهلل الحس  ءالشهدا  دیاربابمان حضرت س  ی! براانیآقاخانم ها!    اما مردم!
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 ی امضا، مثل امضا  نیباشد ا ادتینباشد.   یکوف  یامضا  ،تیامضا  نرود ادتیکه    بگویم دیبه خودم با  .خواهم  یمعذرت م  یلیخ  خواهم،  یم

به  فتدیراه ب علیه السالم یبن عل نیحس ،نیجمع شد تا حضرت اباعبداهلل الحس انباشد ها! دوازده هزار امض علیه السالم نیدعوت امام حس

 سمت کوفه.

 !نیمردم کوفه نباشد! هم یامضا تانیکه دارم از شما: امضاها یخواهش

 گفت. مثال: شود یم یکه جمالت دیآ یم ادمیهم مدام  باز

 ستین یاما به خدا! خط من، خط کوف/       ستین یدستخط معروف ،! ببخش که دستخط منآقا

 

دارد، تالش دارد، ظهور دارد،  دیدر خود ام نهای. همه امیهم داشته باش یسخنان نیبسته به مخاطبانتان چن ،حال و هوا نیدر ا دیتوان یم

. آن وقت دیپردازش کن دیخودتان با د،یبپز دیخودتان با دیبا گریرا د نهایا .نکردن دارد ییوفا یدارد، ب السالمعلیه  نیدارد، امام حس عتیب

 میکن یتابلوها را نگاه م میرو یم ،ردیگ یکه هر دفعه ما خودمان دلمان م بیو غر بیثروت عج ه،یسرما کیما  یبرا شود یتابلو م نیا

 .میبر یو لذت م

 ۸۷و  ۸۶تا  ۸۵و  ۸4تا امضا دارد. از سال  ستی. به نظر حدود هزار، هزار و دوفرستم یحتما م تانیرا برا رشیدارم، تصو ییتابلوهااالن 

از امضاکنندگان فوت کرده اند. مثال مادر من فوت کردند و به رحمت خدا رفتند )خدا  ی. بعضمیطور امضا دارنیهم ،میکار را کرد نیکه ا

 مییگو یم ،میگذار ینوشته بود. االن که امسال در جشنمان م شانیهم ا ییبایجمله ز کیکند( و  حمترشما را  یهمه مادر و پدرها

یک ِسری فوت کردند، یک سری اصال ایمان ندارند، یک سری اصال یادشان رفت   .»مردم! نگاه کنید! یک ِسری نیستند، یک ِسری هستند

خدا خیرشان بدهد مردانه ایستادند، یک سری ناامید شدند، یک سری پژمرده شدند،   .امضاهایشان را، یک سری نه! خیلی محکم ایستادند

 محکم  اش هست، ولی شما یادتان باشد از آن آدم   نها همه ای  شود؟ ببینید!  یک سری افسرده شدند، یک سری گفتند پس کو؟ پس چرا نمی 

 «از آن استوارها باشید. .ها باشید

 

 تان بشوم! ماه همه یرو یفدا

 بروم ان شاءاهلل! قربانتان

 !دیباش موفق

 

. چهره کشور و میکن یعوض م میفوق العاده چهره شهرمان را دار ،آرزوها را دارم. واقعا به همت شما خوبان نیبهتر ریشما در غد یبرا

در دست صاحب  دیدست خود را بگذار د،یبه خدا توکل کن د،ینترس زیچ چیاز ه د،یقدرتمند باش د،یباش یکرد. قو میرا عوض خواه ایدن

 خواهد افتاد. ییبایز یهاچه اتفاق  دینیب یآن وقت م علیه السالم الزمان

 یاتصال و ارتباط معنو  ات،ی. فقط معنوستیمهم ن  نهای. اصال ادینترس  نهایاست، از ا  فیمان ضع  پول و شام  و نداشتن و جشن کم  یندار  از

خالص و خُلّص   دیهمه با  .استغفارگو باشند  دیهمه با  .نماز شب خوان باشند  دیها. از امشب همه با  ، فقط انقالب قلبعلیه السالم  با امام زمان

طبق همان   .نفر اندازه دو هزار نفر کار خواهد کرد  کینفر کار خواهد کرد،   ستینفرتان به اندازه دو  کی  میگو  یشما م  هآن وقت ب  .باشند

دهیم، قدرت   ص هستند، نیروی بیست نفر میما لشکریان تو را چون مؤمن و خال» :فرمود صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریقرآن که خدا به پ  هیآ

 .«دهیم دویست نفر می 

زنیم،   »مدام از این طرف آن می:  یو ندار  یثروت  یو ب  هیسرما  یاز ب  د،یقدرتمند باش د،یباش  یقو د،یباش یدریح  د،یباش  یبریشاءاهلل خ  ان

 نیمهم ا .قسمت کوچک برنامه است کی نهایا نیست« ،خواستیمان آن چیزی که دلمان هازنیم، پول نیست، هدیه از آن طرف آن می

 .دیخود و با خلوص خود صحبت کن مانیبا دل خود، با ا د،یباش یاست که شما قو

 مدد! یعل ای

 !دیو قدرتمند باش روزیو پ  دیو مؤ موفق


